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Ja han passat tres mesos des del meu
nomenament i m’agradaria informar-vos
d’algunes iniciatives que hem començat a
portar a terme.
Hem mantingut contactes amb la Conselleria, el Departament de Salut i la resta
de patronals del sector, per tal de donar a
conèixer el posicionament d’ACES en
alguns temes específics que ens preocupen. En aquestes reunions hem tractat
qüestions com ara l’espai d’activitat que
creiem ha de circumscriure’s a l’àmbit privat de la sanitat, el dret de lliure elecció
del ciutadà a adreçar-se al proveïdor de
salut (públic o privat) que estimi convenient quan truca al “061” o la delimitació
de l’espai sociosanitari vers els canvis
que es plantegen en aquest àmbit.
Tanmateix, hem presentat un escrit d’esmenes en relació al Acord Marc signat pel
Departament de Salut de la Generalitat i el
Ministeri de Treball i Immigració, relatiu als
accidents de treball i malalties professionals, en el que es relega a la sanitat de
provisió privada a últim terme i es prioritzen els centres de provisió pública ometent
qualsevol referència als centres privats
sanitaris en la contractació d’activitat excedent (llistes d’espera); I en el que a demés
no es té en compte a ACES –i si a la resta
de patronals del sector– quan ACES te
centres del SISCAT associats que es veuen
directament vinculats per aquest Acord.
Les esmenes han estat rebutjades pel
CatSalut i estem considerant amb la Junta
Directiva les possibles accions a prendre.
Els temes esmentats, com a ningú se li
escapa, no tenen una fàcil solució sense

l’existència d’una clara i ferma voluntat,
tant per part de l’Administració com de la
resta d’agents del sector. Són temes
recurrents que porten temps en debat,
però entenc que cal posar-los sobre la
taula i deixar clar el que en pensem i les
mesures que proposem al respecte.
Aquests mesos m’han servit per conèixer
amb més profunditat algunes realitats
que només coneixia de passada. També
hem començat a prendre contacte amb
àmbits del sector salut que no tenien
representació en la nostra Associació.
Dels progressos d’aquests contactes us
anirem informant puntualment.
Menció a part mereix el sopar d’ACES
d’aquest any, que va servir per homenatjar al Dr. Josep Cararach. Vull agrair-vos
molt sincerament la vostra participació,
doncs sense ella l’acte no hagués tingut
el caràcter entranyable i especial que va
tenir. Espero que tots gaudíssiu d’un
esdeveniment que va ser preparat amb la
màxima il·lusió.
El passat 9 de juliol es va celebrar la
“Jornada de Reflexió”, que va suposar la
primera trobada del Consell Assessor
d’ACES amb la nova Junta Directiva. En el
transcurs de la mateixa es van analitzar
les possibilitats que pot oferir el suport
tecnològic al nostre sector i estem estudiant les seves possibles aplicacions al
nostre àmbit d’activitat.
Tot esperant hagueu passat un bon estiu,
es hora de reprendre aquest “nou curs”
amb les ganes i força que requereix el
sector i les nostres entitats per continuar
en el bon camí.

[editorial]

Fets no paraules

El passat 6 de juliol es va signar un acord
de col·laboració entre el Departament de
Salut i el Ministeri de Treball mitjançant
el qual es promou una nova sistemàtica
per a la prestació d'atenció sanitària de
les malalties professionals i els accidents
de treball. En aquest document es dóna
prioritat als centres de les mútues d'accidents de treball a l'hora de resoldre les
llistes d'espera del CatSalut. Aquest acord
pot lesionar de forma molt greu els interessos dels centres privats de Catalunya
que, fins ara, tractaven aquests processos amb gran eficiència.
Per motius incomprensibles l'ACES va
quedar exclosa d'aquest procés de negociació. No sols en el moment inicial, sinó
que les demandes orals i escrites plantejades fa més de tres mesos, han estat
denegades 48 hores abans de la signatura de l'acord.
No respectar la representativitat que ACES
té en el conjunt del Siscat així com no percebre les gravíssimes conseqüències que
l’acord pot tenir pels centres privats de
Catalunya, és un error injustificable.

ocupar des del sector públic un espai fins
ara treballat per empreses privades de
forma lliure i convenient per a les dues
parts, tindrà conseqüències nefastes per
aquest sector?
Si l’objectiu del govern de la Generalitat
és nacionalitzar els pocs espais d’activitat que tenien fins ara les empreses de
prestació de serveis sanitaris, per acabar
amb elles, que ho explicitin. Però si no és
així com diu la consellera de Salut, cal
retrobar una sortida consensuada.
El compromís electoral era de fets i no
paraules. Fins ara les paraules han estat
sempre de suport a un sector al qual es
reconeix la important contribució a la
qualitat i sostenibilitat de la sanitat catalana. Però els fets van en sentit absolutament contrari, i fora ingenu i fins i tot
irresponsable per part nostre seguir igual.
El temps de les paraules esta esgotat
definitivament. Ara és temps d’accions
que facin evidents les voluntats explicitades.

Es pot acceptar que el Catsalut se n’oblidi d’una de les tres patronals que tenen
representació en la taula de negociació
del conveni del SISCAT?
Es pot acceptar que els responsables de
les polítiques sanitàries no entenguin que
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[l’entrevista]

Cristina Contel
“Ens hem d’oblidar de la dicotomia
públic-privat: només existeix una sanitat”
Cristina Contel va ser elegida presidenta de l’ACES el passat 24 de març
en substitució del Dr. Josep Cararach. Llicenciada en Dret per la
Universitat de Barcelona l’any 1989, la seva formació acadèmica també
inclou els màsters en Dret d’Empresa per la Universitat Abad Oliba,
Dret del Treball i de la Seguretat Social i Direcció de Serveis Integrats
de Salut per ESADE.
Va treballar durant deu anys al Despatx d’Advocats “Garrigues”
i posteriorment es va convertir en consellera delegada de la Policlínica
Comarcal del Vendrell, càrrec que ostenta en l’actualitat.
Vostè va ser elegida presidenta de
l’ACES el març passat. A grans trets,
quins són els principals objectius
que s’ha marcat per aquesta nova
etapa de la nostra entitat?
Un primer gran objectiu és continuar amb
la consolidació d’ACES com a patronal
catalana del sector privat de provisió de
serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut
mental, amb la progressiva inclusió del
sector social i d’altres sectors fins ara no
integrats en la nostra patronal. Apostem
per un model sanitari en que ACES, amb
identitat pròpia i diferenciada, coexisteixi amb la resta d’agents del sector. Un
altre objectiu és promoure i gestionar les
accions i pràctiques d’excel·lència en la
gestió empresarial del sector sanitari,
sociosanitari de salut mental i social, per
tal d’aconseguir millores professionals,
socials, tècniques i econòmiques pels
seus agents, a fi i efecte de permetre una
política de gestió integrada de serveis en
la que es garanteixi una assistència integral, personalitzada i de qualitat. En
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aquest sentit, és fonamental la formació
continuada dels seus professionals.
També és objectiu important defensar i
promoure el reconeixement del sector
sanitari, sociosanitari, de salut mental i
social de caràcter privat, com un sector
bàsic de la nostra societat, generador
de riquesa econòmica i amb clara projecció de servei. No hem d’oblidar que
es tracta d’un sector empresarial històric i emblemàtic a Catalunya.
Per aconseguir aquests objectius considero que les accions prioritàries passen
per l’establiment d’aliances estratègiques amb patronals i altres agents del
sector, la projecció d’ACES com agrupació oberta a totes les entitats privades
proveïdores de qualsevol tipus de servei
assistencial, el treball conjunt amb les
asseguradores per la racionalització i
sostenibilitat del sector, la col·laboració
amb el Departament de Salut en tot allò
que suposi l’ordenament racional del
sector per tal de delimitar les respectives
competències de tots els agents, i per

últim, posar en valor la riquesa que crea
el sector sanitari, sociosanitari i de salut
mental privat català, tant pel que fa al
servei essencial i bàsic que ofereix al ciutadà, com pel seu pes laboral amb 15.000
llocs de treball directes. No hem d’oblidar tampoc el paper que juga la sanitat
privada com a element de descompressió
de la sanitat pública amb aquest 22% de
població catalana que té doble cobertura.
En el seu discurs de presentació
vostè va posar l’accent en el paper
de l’ACES com a ens aglutinador en
la promoció i defensa dels interessos dels nostres centres.
Sí, efectivament. Crec que hem de
començar a sumar les nostres pròpies
forces per conèixer, tant com puguem, la
realitat de tots els nostres centres.
Pensem que l’ACES aplega associats de
diferents perfils, i cal ser molt conscients
de què és el que volem, de quins mitjans
disposem i què volem assolir. Per aquest
motiu apel·lo a la complicitat dels nostres associats en totes les accions que
els hi farem arribar, així com en el subministrament de la informació que els hi
demanem, una informació la finalitat de
la qual serà únicament i exclusivament
defensar millor i d’una forma més complerta i sòlida els seus interessos.
Entre les accions previstes hi ha la
d’establir aliances estratègiques
amb patronals i altres agents del sec-

[l’entrevista]
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[l’entrevista]

“L’ACES és la corretja de transmissió, però
el motor són els seus membres”

tor. S’ha començat a treballar en
aquesta línia?
Si, ja hem començat a treballar. Ens hem
reunit amb els Presidents i Directors
d’Unió, CHC i ACRA, patronals totes elles
que conformen els diferents àmbits de
provisió de serveis del sector sanitari i
social, i amb les que necessàriament hem
d’interaccionar en aquells àmbits comuns
que compartim. Hem engegat al respecte
algunes línies conjuntes d’actuació. Tot i
això, i tenint en compte el caràcter encara
incipient de les mateixes, necessitarem
més perspectiva per fer una valoració.
Vostè també ha dit que vol que
l’ACES estigui oberta a totes les entitats privades proveïdores de qualsevol tipus de servei assistencial.
Veurem a l’ACES una nova tipologia
de socis?
Sí. L’obertura institucional ha començat
amb una reforma estatutària que afecta
alguns articles i fins i tot el propi nom de
la nostra institució, ja que ara ACES significa “ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT”. Amb aquesta reforma
volem integrar àmbits que, com el social
o el de centres de serveis sanitaris com
els terapèutics, el transport sanitari o la
rehabilitació, no disposaven o tenien poca
presència en la nostra Associació. També
hem parlat de tenir una més gran presència territorial i d’incorporar com a socis
aquelles microempreses que tenen entre
un i cinc treballadors.
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Demana als membres de l’ACES una
més gran participació i implicació. Com
pensa aconseguir aquest objectiu?
El punt de partida per tenir la força necessària per defensar els interessos dels nostres associats és la informació. Només a
partir d’aquesta informació podrem instrumentar les estratègies adients. Els
arguments de qualsevol defensa comencen per la convicció d’un mateix en la
realitat que l’assisteix.
En aquest sentit, ja hem creat tres “comissions” específiques d’àmbits de provisió de
salut, i n’estem constituint una quarta, a
mode de grup de treball, en les que s’hi han
integrat els associats que han volgut, tenint
en compte la col·laboració i compromís que
això comporta. Aquestes Comissions tenen
autonomia pròpia i estan coordinades per
un dels seus membres que informa puntualment a la Junta dels resultats i propostes
d’actuació i de millora que es plantegen.
Més enllà de la ferma conscienciació i
convicció, no crec que existeixin fórmules
incentivadores o màgiques d’implicació
dels membres d’una associació. L’ACES
és la corretja de transmissió, però el
motor són els seus membres.
Com espera que siguin a partir d’ara
les relacions amb la conselleria i la
resta d’administracions?
En la reunió que hem mantingut amb la
Conselleria, a banda de les protocol·làries
presentacions institucionals, hem posat
sobre la taula aquells extrems que ens
inquieten i sobre els que cal instrumentar
accions i mesures adients per tal de
reconduir algunes pràctiques que considerem estan en contra dels interessos
d’un imprescindible sector sanitari privat.
No hem d’oblidar que la Conselleria ho és
de la “Sanitat”, sense distinció del perfil

de l’agent que faci la prestació, sigui
aquest públic o privat. La sanitat del ciutadà només és una.
Tot i ser cordials, al meu entendre les
relacions entre la Conselleria i ACES han
estat insuficientment productives, donada la manca de recolzament específic als
proveïdors privats del sector de la salut.
Ja que parlem en termes d’esperança”,
que és de les poques coses que no hem de
perdre, crec que la Conselleria ha de protegir l’àmbit concurrencial dels diferents
proveïdors de salut i garantir la seva equitat, donant a tots els agents proveïdors les
mateixes oportunitats a partir de criteris
objectius, com l’eficiència per ser tributaris
de concerts i d’excedents d’activitat assistencial que l’àmbit públic no pot cobrir si no
és causant un perjudici al ciutadà, em refereixo a les llistes d’espera. També considero que hauria de fer respectar el dret del
ciutadà a la lliure elecció, a l’hora d’adreçar-se a un proveïdor concret de salut, sigui
aquest públic o privat. Avui en dia aquest
dret es troba limitat, com és el cas del 061
quan el pacient pretén dirigir-se a un centre sanitari privat. Una altra cosa en la que
crec seria imprescindible treballar des de
la Conselleria és la de procurar optimitzar els recursos disponibles tant dels
agents de provisió pública com privada,
respectant territorialment la presència dels
respectius agents, sense duplicar recursos
ni deixar altres territoris desprotegits.
Tinc el convenciment que la convivència
entre ambdós àmbits de provisió és possible, però ha de passar primer per una
ferma creença i voluntat política i després
per la dels seus agents partícips. Quantes
vegades hem sentit que la sanitat privada
és complementària de la sanitat pública?
Encara que no cregui que existeixin dues
sanitats, partint d’aquest apriorisme, cal-

[l’entrevista]

dria dir que “complement” per un alpinista pot ser tant un mocador de coll com
unes botes de muntanya. Doncs bé, seguint amb aquest exemple, la sanitat privada
són les botes que necessita l’alpinista, és
a dir, una proveïdora essencial i imprescindible de serveis.
Quin balanç fa de la gestió de les
anteriors Juntes i com valora la figura del Dr. Cararach?
No sóc la persona més indicada per valorar aquesta gestió, donat que jo he format
part de les dues Juntes anteriors. A més,
l’actual és una Junta de continuïtat en
relació amb la tasca feta pel Dr. Cararach.
Des del punt de vista personal, definiria el
Dr. Cararach com un home de fermes conviccions que ha fet de l’ACES el que tots
coneixem avui. Gran professional i encara
millor persona, la integritat, la seva entrega i dedicació són trets del seu tarannà.
M’agradaria que la seva estela acompanyés la nostra trajectòria, doncs la seva
ha estat lloada per tots els qui hem tingut
el privilegi d’acompanyar-lo.
Com definiria la situació actual de la
sanitat?
És un moment convuls i crític per a tots els
sectors i també per al nostre, tot i tractarse d’un sector poc cíclic. Els seus principals
problemes són la sostenibilitat, la manca
de recursos professionals, la manca de
recursos financers a tots els nivells –administració, asseguradores sanitàries i usuari dels nostres serveis–, la insuficiència de
mitjans per atendre necessitats i cobertures de la població, la inoportunitat d’inversió en el sector i la interacció d’agents
públics i privats en àmbits que estan poc
o gens definits. El gran repte serà donar
respostes a tots aquests problemes.
Està ben preparat el sector privat de
la sanitat per fer front a la crisi?
Quan vaig desembarcar en el món sanitari, la meva primera impressió va ser que

era un sector poc valorat, poc reconegut
i mal pagat. Tan quan les coses han anat
bé com quan han anat malament, els
empresaris de la sanitat catalana hem
apostat i continuem apostant per fer
inversions, la qual cosa ens ha permès
situar-nos al capdavant dels països més
avançats en aquest àmbit. Aquest lloc de
privilegi, el fet d’estar entre els millors,
ens permet fer front a l’actual crisi, però
tampoc hem d’oblidar que aquests
mateixos empresaris necessiten avui,
amb més força que mai, un suport i recolzament sòlid i constatable per part de
l’Administració, que es tradueixi en
accions i resultats.
Creu que l’actual crisi econòmica pot
convertir-se en una oportunitat per al
sector privat de la sanitat?
Ens hem d’oblidar de la dicotomia
“públic-privat”. La sanitat és una i els
seus proveïdors han de procurar assolir el
tan perseguit “continuum assistencial” a
partir de les seves respectives competències, sense interaccionar en els espais
propis pels quals van ser creats.
Que la sanitat pública vagi malament no
afavorirà a la sanitat privada, i a l’inrevés,
doncs, com he dit abans, la sanitat és una,
i el mal funcionament d’un dels dos àmbits
fa que tot el conjunt vagi malament. Estem
en un únic vaixell i cal redefinir el paper de
cadascú. La memòria sol ser molt fràgil i
ens fa a vegades oblidar el rerafons d’una
assistència integrada de salut.
Cap a quin model sanitari hauríem
d’anar?
Cal treballar per una efectiva col·laboració entre els sectors públic i privat, tenint
en compte que en cap cas hauria de quedar exclosa la possibilitat de lliure elecció
per part dels ciutadans.
El model sanitari català actual va ser
constituït per fer front a la realitat d’un
determinat moment social i conjuntural.
La realitat d’avui és una altra, i el model

ha de ser suficientment flexible per adaptar-se a aquesta realitat canviant, sinó
deixarà de respondre a les necessitats
socials de forma efectiva.
Considero que el moment actual requereix que el model sanitari disposi d’aquesta flexibilitat i l’exerciti, doncs l’encotillament de qualsevol model comporta,
a la fi, el seu trencament quan aquest es
revela ineficient i ineficaç.
La conscienciació sobre l’ús racional del
servei sanitari per part de tots, des del
professional que el presta fins a l’usuari
que el rep, ha de ser una de les principals
fites a aconseguir, perquè el seu abús ens
porta a la insostenibilitat del sistema. Un
altre element importantíssim del model
és la necessària complicitat amb les
asseguradores. Sense el concurs de tots
els agents i elements esmentats no
podrem adaptar el model a la realitat que
vivim.
Creu que el sector privat de la sanitat
té el reconeixement social que es
mereix?
Em sap greu haver de donar aquesta resposta, però crec que avui el reconeixement de la vàlua dels professionals del
sector, molts d’ells també empresaris, així
com dels empresaris que han apostat pel
sector, dista molt de ser el que mereixen.
Aquest sector ha estat històricament
reconegut professionalment i socialment,
que no econòmicament, pel qual els nostres professionals i empresaris han apostat, lluitat i invertit. Paradoxalment crec
que la nostra sanitat gaudeix d’un més
gran reconeixement fora de la nostra
comunitat i de l’Estat espanyol que dins
del seu propi espai. Potser no hem sabut
comunicar la solidesa, potència i excel·lència dels serveis que presten als ciutadans
els centres privats de provisió sanitària.
Tot i això, estic convençuda que qui ha
tingut l’oportunitat de fer-ne ús d’aquests
serveis pot ratificar el seu alt nivell de
prestigi.
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[a fons]

Rafael Manchón Castaño

Administradors i directius davant la crisi
empresarial
Assegurança de responsabilitat civil per alts càrrecs

Rafael Manchón
Castaño, gerent
d’Unitat Sanitària
Grans Comptes
Confide
Correduria
de Seguros y
Reaseguros SA

La deteriorada situació econòmica i financera actual, juntament amb la proliferació de crisis empresarials, ha fet
que el nombre de reclamacions en contra dels responsables empresarials, fins
i tot d’empreses familiars, cooperatives i
fundacions, s’hagi incrementat de forma
espectacular. Es posa de manifest, així,
la importància d’una adequada cobertura de responsabilitat pels consellers i
directius.
Veiem, al nostre entorn més immediat,
que les responsabilitats que s’exigeixen
als administradors, directius i consellers
en l’exercici del seu càrrec creixen sense
parar. S’ha d’afegir el creixent activisme
dels accionistes minoritaris i la legislació
que en matèria concursal ha endurit la
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responsabilitat dels directius. Per exemple, des de la declaració del concurs un
jutge pot decretar l’embargament dels
bens dels administradors o pot rescindir
les operacions efectuades en els dos
anys anteriors a la declaració del concurs que puguin tenir la consideració de
perjudicials malgrat no existís un ànim
de frau.
En cas de reclamació, l’administrador
(fins i tot el de “fet”) respon amb el seu
patrimoni personal que es fa extensible
als bens i drets del cònjuge (depenent
del règim econòmic matrimonial) i dels
hereus (massa hereditària).
Dintre d’aquest context s’ha incrementat
l’interès per les assegurances de responsabilitat civil de consellers i directius
(de caràcter voluntari malgrat es va plantejar la seva contractació obligatòria al
2005 per empreses cotitzades) que s’estan utilitzant com escuts protectors
davant del creixement de les reclamacions judicials i extrajudicials ja que permeten transferir el risc a una companyia
asseguradora.
Es tracta d’una assegurança que apareix per primera vegada als Estats Units
desprès de la Gran Crisi de 1929 (en un
context similar a l’actual). A Espanya es
desenvolupa a partir de finals dels ‘80
coincidint amb la reforma de la Llei de
Societats Anònimes que enduria substancialment el règim de responsabilitat
dels administradors (art. 133 LSA).
Actualment es presumeix la responsa-

bilitat solidària de tots els membres de
l’òrgan d’administració (incloent per
tant als consellers no executius) excepte que concorrin determinats supòsits
legals d’exoneració.
Quins motius poden donar lloc a reclamacions?: Per factors com les modificacions legislatives (especialment en
matèria laboral o de competència), l’obligatorietat d’aportar informació cada
vegada més complerta als accionistes,
la complexitat cada vegada més gran en
les operacions comercials, les relacions
amb els proveïdors, etc.
L’existència d’una assegurança de RC específica és la condició, cada vegada més
habitual, que estan exigint els alts directius o administradors quan han d’acceptar el càrrec.
Comptar amb una assegurança de D&O
(abreviatura de directors and officers)
aporta tranquil·litat tant a l’empresa
com al directiu al transferir el risc al
mercat assegurador. D’aquesta forma
l’empresari es pot dedicar al que de
veritat sap fer en lloc d’estar preocupat
per les responsabilitats davant de les
quals pot incórrer. La cobertura principal garanteix als assegurats (persones
físiques, no jurídiques excepte per
determinades extensions de cobertura
de contractació opcional) el pagament
d’un sinistre procedent de tota reclamació judicial o extrajudicial presentada en la seva contra durant el període
contractual i pel qual incorrin, per
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negligència, en responsabilitat civil
personal o solidaria, derivada d’un acte
culpós real o presumpte quan aquest
hagi causat un perjudici financer a un
tercer (davant de la mateixa empresa,
els accionistes, els proveïdors o altres
tercers). Parlem de perjudicis financers
(purament econòmics) sense relació
prèvia amb danys personals o materials els quals estan exclosos d’aquest
tipus de pòlissa però que estan coberts
per les assegurances de responsabilitat civil general per l’activitat ordinària
de la pròpia empresa amb les quals es
complementen.
L’assegurança de consellers i directius
també garanteix el pagament de les
despeses legals derivades de la defensa
civil i penal. A més ofereix cobertura als
directius en empreses filials i permet
l’extensió als representants en entitats
participades. També inclou cobertures

d’actualitat com les reclamacions derivades de pràctiques laborals com l’acomiadament improcedent, l’assetjament
laboral o sexual, discriminació i fins i tot
despeses de publicitat per tal de recuperar la imatge pública. Les reclamacions poden finalitzar en indemnitzacions o no, però les despeses de defensa jurídica es produeixen igualment
essent molt importants.
És habitual que les pòlisses excloguin de
forma expressa la mala fe, les multes i
les sancions en general (hi han excepcions) i la responsabilitat tributaria (la
qual es oferta per determinades asseguradores).
Pel que fa referència al seu àmbit temporal es pràctica habitual que la cobertura resti limitada a aquelles reclamacions rebudes durant la vigència de la
pòlissa (amb retroactivitat il·limitada),
deixant fora de cobertura aquelles

actuacions produïdes durant la vigència de la pòlissa però reclamades desprès del seu venciment o no renovació.
En aquest sentit indicar que darrerament es tracta de pòlisses de renovació
tàcita.
La situació actual de mercat por ser qualificada de “tova” ja que les primes han
baixat en els darrers anys havent-se
millorat, de forma paral·lela, les condicions tècniques de cobertura.
Per a la contractació d’aquest tipus d’assegurança es fa absolutament necessari l’assessorament expert per part d’un
professional com és el cas de Confide
Correduría de Seguros y Reaseguros
S.A., empresa especialitzada en la gestió de riscos sanitaris, col·laboradora
d’ACES, i coneixedora de les especificitats del sector de la salut aportant
un valor afegit addicional al procés
d’assessorament.
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La nova Junta Directiva d’ACES
Com ja vàrem informar, durant l’Assemblea Extraordinària celebrada a la nostra seu
el passat 24 de març per renovar la Junta Directiva va resultar elegida per unanimitat
la candidatura encapçalada per Cristina Contel. Aquests són els seus membres:
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Cristina Contel Bonet
Presidenta

Gonçal Lloveras Rubio
Vicepresident 3er

Llicenciada en Dret per la Universitat de
Barcelona, Màster en Dret d’Empresa per la
Universitat Abad Oliba, Cristina Contel va realitzar el Doctorat amb el Certificat de Suficiència
Investigadora. També va cursar el Màster en
Dret del Treball i de la Seguretat Social, el
Màster en “Direcció de Serveis Integrats de
Salut” per ESADE, el curs en “Dret Sanitari” pel
Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Programa
de Executive Education “Implantació de l’Estratègia Corporativa mitjançant Quadros de
Comandament” per ESADE. Va treballar durant
deu anys al despatx d’advocats “Garrigues”
abans de convertir-se en la actual consellera
delegada de Policlínica Comarca del Vendrell.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la
Universitat Autònoma de Barcelona i Master’s
Degree of Health Care Administration per la
Universitat de Minnesota, Gonçal Lloveras és
director gerent de la Clínica Fundació Fiatc i
membre de la American College of Physician
Executives i de la American College of Healthcare Executives.

Dr. Bartolomé Martínez Jover
Tresorer
Llicenciat en Medicina i Cirurgia, MBA i Programa de Desenvolupament Directiu per
ESADE, Bartolomé Martínez té una àmplia
experiència en tasques directives de centres
hospitalaris. Actualment és el director gerent
de l’Hospital Quirón.

Joaquim Tosas Mir
Vicepresident 1er

Joan Ortega Rueda
Vocal Girona

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la
Universitat Politècnica de Madrid i MBA per
IESE, Joaquim Tosas és president de CIMA
(Centro Internacional de Medicina Avanzada).
A banda d’ocupar càrrecs de la màxima responsabilitat en altres empreses i ser membre
de diverses institucions, és també conseller
de Pater Salut, director general de CVS
Ingeniería i Director de Civis Corporación.

Enginyer Químic Industrial, Joan Ortega és
el director general de la Clínica Bofill.
Molt vinculat al sector sanitari, va ser gerent
d’ACES i actualment és gerent del Col·legi
Casa Nostra de Banyoles.

Josep I. Hornos Vila
Vicepresident 2on

Dr. Xavier Caufapé Caufapé
Vocal Lleida

Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de
Barcelona i Màster PDD per IESE, Josep I.
Hornos és director i conseller de General LAB,
empresa que va fundar ell mateix, i conseller del
Consell d’Administració de LABCO, Diagnostics
Network. És també membre de la Comissió
Permanent de la Société Méditerranéen International de Médecine du Travail.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la
Universitat de Barcelona, Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària i ADE (Alta
Direcció d’Empresa) per ESADE. 1999, Xavier
Caufapé és gerent de l’Institut Lleida d’Oftalmologia i gerent i patró de la Fundació Privada
Ferreruela Sanfeliu.
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Dr. Josep Panyella Pujado
Vocal Tarragona

Ignasi Elizalde Montagut
Vocal 1er

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Josep Panyella va
efectuar un programa de Gestió Hospitalària
a ESADE i ha participat en diferents cursos
d’IESE. És fundador i administrador únic de
Serveis Mèdics Penedès i secretari d’Unió
d’Empresaris del Penedès.

Diplomat en Ciències Empresarials, MBA per
ESADE i amb un curs fet d’Especialitzaciò en
Adaptació de Lents de Contacte i Optometria
a l’Escola d’Òptica Oftàlmica i Acústica Audiomètrica de la Facultat de Farmàcia, Ignasi
Elizalde és gerent del Centre d’Oftalmologia
Barraquer.

Dr. Josep Ma Costansa Llesuy
Vocal centes de diagnòstic

Dr. Jaume Perramón Llavina
Vocal 2on

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina
Nuclear, Josep Ma Costansa és director
general i assistencial de CETIR, Grup Mèdic.
És membre de diverses societats científiques, entre elles, de la Societat Espanyola
de Ressonància Nuclear Magnètica.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la
Universitat de Barcelona, Jaume Perramón és
director mèdic del Centre de Traumatologia i
Ortopèdia. Badalona, metge i assessor mèdic
de la Mutualitat General Esportiva i cap dels
Serveis Mèdics de la Federació Catalana
d’Handbol.

Lluís Viguera Espejo
Vocal centres sense internament

Carles Mestre Pi
Vocal 3er

Economista, llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat de
Barcelona i Màster en Finances Corporatives
per l’escola de negocis de la mateixa universitat, Lluís Viguera és director gerent de la
Fundació Pro Disminuïts Psíquics Finestrelles
i consultor en finances.

Màster en Business Administration/Health
Administration per la Universitat de Miami i
en possessió del certificat en Management
and Administration of Health Care Facilities
per la Universitat de Califòrnia (Los Ángeles),
Carles Mestre és director de Desenvolupament del Centre Mèdic Teknon.

Lluís Planas Olivella
Vocal centres sociosanitaris

Dr. Jesús Costa Vila
Vocal 4rt

Enginyer tècnic en electricitat per l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa,
de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Lluís Planas és conseller delegat i gerent del
Centre Mèdic Molins. Des de 1993 fins a 2006
va ser coordinador de Serveis Generals de
l’Ajuntament de Castellbisbal.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la
Universitat de Barcelona i especialitzat en
Oftalmologia, Jesús Costa és director mèdic i
gerent de l’Institut Oftalmològic Integral de la
Clínica Corachán. És alhora membre de la
Comissió Assessora de Trasplantament de
Còrnia de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Mònica Corominas Guerín
Vocal de centres d’internament general

Dr. Joan Sancho Serrats
Vocal 5è

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la
Universitat Autònoma de Barcelona i Màster
en Economia i Direcció d’Empreses per IESE,
Mònica Corominas és gerent de la Clínica
Nostra Senyora del Remei. Ha estat professora convidada de diverses institucions acadèmiques i ponent en diversos congressos.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Angiologia
i Cirurgia Vascular i en possessió del títol de
Bioenginyeria i d’Enginyerua Hospitalària de
la Universitat Politècnica de Barcelona, Joan
Sancho és vicepresident del Consell d’Administració de la Clínica Corachán.
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El X Sopar de l’ACES es va convertir
en un homenatge al Dr. Cararach

El Sopar de l’ACES, que com cada any va
reunir a socis, amics i col·laboradors de la
nostra entitat, es va convertir en la seva
desena edició en un sentit i entranyable
homenatge al Dr. Josep Cararach, president de l’Associació fins el passat mes de
març. L’esdeveniment, “l’autèntica festa
major de l’ACES”, com el propi Dr. Cararach
el va definir, es va celebrar el 28 de maig
a l’Hotel Miramar de Barcelona i va aplegar més de 200 persones.
Com en ocasions anteriors, el Sopar de
l’ACES va brindar l’oportunitat als assistents de passar una bona estona de lleure i intercanviar opinions i punts de vista
en un ambient agradable i distés. La part
més emotiva va arribar al final del sopar,
moment en què el Dr. Lluís Monset, director general de l’ACES, va prendre la
paraula per glossar la figura i la personalitat del Dr. Josep Cararach. Després de
descriure’l com un home honest i humà,
el Dr. Monset va destacar també la seva
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habilitat per “aconseguir els objectius a
través de la negociació” i la seva humilitat, tot recordant que aquesta virtut en el
Dr. Cararach tenia el sentit que li donava
Mahatma Gandhi quan deia que “la veritat sense humilitat és corrupta”. Abans
de donar pas a una projecció audiovisual
que recollia alguns dels moments de la
seva etapa com a president, el Dr.
Monset va reconèixer que “treballar amb
el Dr. Cararach havia estat extraordinari”.

Tot seguit va intervenir Josep González,
president de PIMEC SEFES, que va definir
el Dr. Cararach com un “home de consens, pacient, ferm, bona persona, en qui
es pot confiar, noble i amic”.
També va participar en l’homenatge Josep
Mª Sabater, director de Catsalut. Les seves
primeres paraules van ser per justificar l’absència de l’acte de la consellera de Salut,
Marina Geli, que es trobava en aquells
moments a Madrid, però que aquella mateixa tarda havia telefonat el Dr. Cararach per
expressar-li el seu reconeixement. Es va
referir al Dr. Cararach com “una persona de
mirada neta que havia deixat el llistó molt
alt”. És per això, va prosseguir, “que et
demanem que et quedis a prop nostre”.
A continuació va ser el torn de Cristina
Contel, l’actual presidenta de l’ACES, que
es va mostrar molt contenta perquè el seu
primer sopar al capdavant de l’entitat
coincidís amb l’homenatge al Dr. Cararach.
En el seu discurs va apel·lar a “la tasca
conjunta de tots els agents del sector
donada la difícil situació que ens ha
tocat viure”. Finalment, va procedir al
lliurament d’una insígnia al Dr. Cararach
i al seu nomenament com a soci d’honor.
L’últim a prendre la paraula va ser el Dr.
Josep Cararach, que va admetre que actes
com aquell li incomodaven una mica.
Després d’agrair el suport rebut durant el
període que ha estat president a tots els
membres de les Juntes, socis, treballadors,
col·laboradors i amics, així com de fer un
ràpid balanç de la tasca feta, va voler diri-

gir-se especialment als quadres directius
de la Clínica Sant Jordi, “perquè han hagut
de compensar les meves absències”, i a la
seva família i sobretot a la seva dona “per
les moltes hores que els hi he robat”.
Precisament, l’obsequi al Dr. Cararach
d’una pintura de la Clínica Sant Jordi, obra
de l’artista Antoni Vives Fierro, que també
hi era present a l’acte, va servir per posar
fi a la que sens dubte ha estat l’edició més
emotiva del Sopar de l’ACES.
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L’ACES celebra una Jornada
per analitzar la gestió dels riscos

Saber prevenir un risc o conèixer
com actuar quan aquest risc s’ha
convertit en un succés desfavorable resulta cabdal per a la bona
marxa de les empreses. Sensible
a aquesta realitat, l’ACES va organitzar una Jornada amb el títol
“La gestió dels riscos en els centres sanitaris privats” en què van
participar destacats professionals
de diferents àmbits, tots ells relacionats amb aquest camp. La sessió, que es va celebrar a la Sala
d’Actes d’USP Institut Universitari
Dexeus, va ser oficialment l’últim
acte de la presidència del Dr.
Josep Cararach.

Precisament el Dr. Josep Cararach va ser
uns dels encarregats d’inaugurar aquesta
Jornada també presidida pel Dr. Antonio
Balugo, director gerent d’USP Institut
Universitari Dexeus; Martín Navaz, conseller delegat de CONFIDE; i el Dr. Ramon
Torné, vocal de la Junta de govern del
Col·legi de Metges de Barcelona. La conferència que obria la Jornada va ser pronunciada per Agustín Azparren Lucas,
Magistrat de l’Audiència Provincial
d’Oviedo i ex vocal del Consejo General
del Poder Judicial. El va presentar Enric
Anglada Fors, Magistrat de la Sala Civil
i Penal del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que va definir Azparren
com “el millor ponent possible” per parlar de la responsabilitat civil sanitària,
tema de la ponència.

Agustín Azparren va començar la seva
conferència donant una dada: el percentatge d’èxit de demandes en l’àmbit sanitari està entre el 15% i el 20%, mentre
que en la resta de sectors es mou entre el
75% i el 80%. A l’hora de buscar les raons
va explicar que en el nostre ordenament
jurídic “es valora si el metge ha posat els
mitjans necessaris, no els resultats”, per
la qual cosa una acusació de negligència
ha de provar la relació causa-efecte. Si
falla algun d’aquests elements, “ja no
existeix responsabilitat”. I va afegir: “la
càrrega de la prova, en la medicina curativa, correspon al pacient o demandant”.
En canvi, en el terreny de la medicina
voluntària, que englobaria, per exemple,
les operacions de cirurgia estètica o les
lligadures de trompes no terapèutiques,

[reportatge]

sí es valoren els resultats. “Quan el client
no obté els resultats esperats pot presentar una demanda per demanar responsabilitats”, va aclarir el magistrat. “La clau
està en saber quina és la finalitat de l’activitat mèdica”, va continuar.
Un altre aspecte tractat pel magistrat va
ser el del consentiment informat, “el tema
estrella de les reclamacions”. Segons
Azparren, set de cada deu reclamacions
guarden relació amb aquesta qüestió.
“Quan no s’han explicat les alternatives
és quan pot haver-hi responsabilitat”, va
assenyalar en aquest sentit. Sobre qui ha
d’informar, va afirmar que amb un informador és suficient.
Contràriament al que es podria pensar, en
els últims anys s’ha produït un descens
en els casos de responsabilitats mèdiques
a Espanya. Sí augmenten les demandes
en casos de cirurgia estètica i de consentiment informat. Per il·lustrar aquesta evolució, Azparren va recordar que

quan ell va començar la carrera judicial
“no n’hi havia casos contra metges”. Una
altra tendència que s’observa, tot i que no
tant en el món sanitari, “és la socialització de la responsabilitat”.

Assumir riscos
La primera taula rodona de la Jornada es
va centrar en l’anàlisi dels riscos derivats
de l’activitat sanitària. “El que caracteritza a un empresari és la seva capacitat
d’assumir riscos i quan se n’assumeixen
poden sorgir problemes”, va dir com a
introducció el Dr. Lluís Monset, director
general de l’ACES i moderador de la taula.
Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va abordar els riscos
financers en la gestió i en les fusions i
adquisicions. “Per què volem fer una fusió
o una adquisició?” es va preguntar Casas
per a continuació anar desgranant les respostes: “per aconseguir més grandària,
per reduir costos d’estructura i per guany-

ar quota de mercat”. A aquest respecte
va afirmar que el primer risc és que una
empresa més gran no serveixi per guanyar quota de mercat o invertir en recerca,
un altre dels motius de les fusions o
adquisicions. Com a reflexió general, el
degà del Col·legi d’Economistes va explicar que l’èxit de les adquisicions acostuma a ser més alta i que les fusions són
més complicades: “amb les fusions els
defectes es reparteixen, mentre que les virtuts difícilment s’encomanen”. A l’hora
d’iniciar un procés de fusió o adquisició,
Casas va recomanar estudiar bé per què
es vol fer, conèixer com està l’actiu, saber
què no hi és al passiu i tenir-ne clares les
avantatges fiscals.
El segon ponent de la taula va ser el Dr.
Josep Arimany Manso, director del Servei
de Responsabilitat Professional del Col·legi
de Metges de Barcelona, que es va centrar
en la responsabilitat civil derivada de l’activitat sanitària. Partint de la premissa que
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“l’error és humà”, el Dr. Arimany va manifestar que la clau per evitar problemes era
“la història clínica”. Tot i haver-se estabilitzat el seu nombre i reduir-se el d’errors
mèdics, el cert és que cada dia es produeixen moltes reclamacions. Les causes cal
buscar-les en l’increment de proves mèdiques de risc, la complexitat tècnica, el creixement de les llistes d’espera, la massificació i les altes expectatives dels pacients.
Aquesta realitat pot comportar, com succeeix als EUA, la pràctica d’una medicina
més defensiva. “En aquest país costa
cobrir les vacants perquè les assegurances
són molt cares”. “Una bona relació metgemalalt és fonamental per estalviar-se
reclamacions”, va assenyalar.
El Dr. Josep Arimany va oferir algunes
dades sobre les reclamacions. Així, en
la sanitat pública les especialitats de traumatologia i ginecologia són les que més
atresoren, i a la privada, l’estètica, seguida
de també la traumatologia i la ginecologia.
Finalment, va donar uns consells per reduir les reclamacions. Les més importants,
fer la història clínica, exploracions complementàries, informar al pacient sobre
efectes secundaris, evitar la distracció i el
fatalisme, realitzar un control exhaustiu
dels casos problemàtics, implantar la
figura de riscos i, la més destacada, mantenir una bona relació amb el malalt.
El tercer component de la taula, Antoni
Gómez Valverde, soci director d’AUREN,
va parlar sobre el risc d’incompliment de
la Llei Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD) en els centres sanitaris. En aquest
sentit, va recordar que el nou reglament
de la LOPD havia entrat en vigor el 19 de
abril del 2008 i que aquest qualifica d’infraccions molt greus la comunicació o cessió de dades de caràcter personal, la
recaptació i tractament d’aquest tipus de
dades, no cessar en l’ús de dades quan ho
demani l’interessat o la vulneració del
deure de guardar secret. Com a mesures
per complir amb la llei existeixen les d’establir protocols i procediments per escrit,
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nomenar un responsable de seguretat,
aplicar mesures tècniques, documentar el
què fem, fer un registre i tractament d’incidències, formar adequadament el personal del centre i fer auditories cada dos
anys. La LOPD no deixa de ser fruït del
cada vegada més alt nivell d’exigència de
la societat, com així ho va reconèixer Antoni
Gómez: “la societat és més exigent, cosa
de la qual ens hem de felicitar”.

L’incendi de Can Ruti
“Els riscos estructurals derivats de l’explotació” era l’eix sobre el qual va girar la
segona i última taula rodona del dia. El primer ponent, Joan Maria Rovira i Morató,
cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, va
explicar durant la seva intervenció com
es va produir l’incendi que es va declarar
a l’Hospital Germans Trias i Pujol, conegut
popularment com Can Ruti, el desembre
de 2007. Joan Maria Rovira, que estava al
capdavant dels equips de bombers aquell
dia, va voler posar sobre la taula les greus
conseqüències que pot tenir un petit incendi, en principi fàcilment extingible, quan un
edifici no reuneix les mesures de seguretat
necessàries. Els dèficits en la sectorització tant horitzontals com verticals de la
instal·lació hospitalària, una afectació per
fum generalitzada o l’incorrecte disseny
dels elements de climatització, van contribuir a empitjorar una situació d’alt risc
que, gràcies “al sentit comú del personal
per auto evacuar-se”, com va afirmar
Rovira, no va tenir efectes més negatius.
“Tot i la gravetat, l’única víctima va ser un
bomber que es va trencar una cama”, va
explicar Joan Maria Rovira.
Tot seguit, David Borrell i Anglada, cap
del Servei de Prevenció de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, va exposar el que ja s’ha començat
a fer per prevenir aquestes situacions de

risc, inicialment en la xarxa pública d’hospitals. A partir de l’estudi acurat de les
característiques cada centre, s’estan elaborant Fitxes Operatives on, d’una manera molt visual, hi ha registrades una sèrie
dades bàsiques que els equips de salvament han de tenir molt presents quan han
d’actuar davant d’una contingència. El
tipus d’activitat de l’hospital, la persona
de contacte, la superfície total que ocupa,
el tipus d’estructura, el nombre de plantes, la relació amb l’entorn o proximitat
d’edificis habitats, o un mapa d’accés,
són algunes d’aquestes dades.
Un tercer punt de vista el va oferir en
aquesta taula Àlex González, gerent de
l’àrea sanitària de Prosegur. Segons la
seva opinió, els centres privats haurien
d’establir una gerència de riscos que passaria per la definició de l’entorn del centre, les seves necessitats específiques,
les seves moltes zones sensibles i l’establiment d’un mapa de riscos, ja siguin
aquests d’incendi, naturals, tècnics o de
comportament social. Un altre aspecte a
tenir molt en compte és, va dir, “la gestió
de pacients sensibles”.
El quart ponent de la taula era Josep Lluís
García López, gerent del Departament
d’Enginyeria de Riscos de Zurich a
Barcelona, que va aportar al debat l’experiència de l’asseguradora. En primer lloc,
va remarcar la complexitat dels centres
sanitaris “per la varietat de riscos que
presenten”. D’aquests riscos, “molts són
avaluables i altres no”, va afegir. Zurich
disposa de sistemes d’avaluació de riscos
per tal de brindar solucions. “Un cop identificat el risc mirem d’eliminar-lo, cosa
que moltes vegades resulta difícil, o minimitzar-lo a nivells acceptables”, va explicar Josep Lluís García.
Les paraules de la nova presidenta de
l’ACES, Cristina Contel, i del conseller
delegat de CONFIDE, Martín Navaz, amb
les que van agrair la participació de
ponents i assistents, van posar el punt i
final a la Jornada.
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Albert Condal, director comercial d’Excelium i Max Meinken, director general d’Excelium

La cadena de subministrament del
coneixement (knowledge supply chain):
Del disseny de processos a la formació

Albert Condal,
director
comercial
d’Excelium

Perquè un sistema HIS (Sistema d'Informació Hospitalària) o ERP (Enterprise
Resource Planning) generi el retorn de la
inversió esperat, han de complir-se tres
factors decisius: els processos de negoci
han d'estar clarament definits, han de
quedar correctament reflectits en el sistema i els usuaris finals han d'estar perfectament formats per a les seves comeses.
La consecució d'aquests objectius és tot
un repte, degut, entre altres raons, que
durant la realització del projecte d'implementació s'ha de produir una important
transferència del coneixement: entre consultors, equips directius, staff de desenvolupament, formadors i usuaris del sistema. Malgrat que aquests últims es troben
al final de la cadena, la seva participació
en les decisions resulta determinant per a
l'èxit del projecte. Per això és essencial
que aquesta “cadena de subministrament
de coneixement” funcioni fluidament i
sense fissures, recolzada per les eines i
metodologies adequades.

Cadena de subministrament del coneixement

MODELAR

Processos
Rols/perfils
Documentació
Tests

VALIDAR

Funcions
Processos
Integració

DOCUMENTAR

Processos
Aplicacions
Sistemes

LOCALITZAR

Idiomes
Àrees de negoci
Seus

FORMAR
& PUBLICAR
Formació
presencial
Formació web
Suport online
Portal

MANTENIR

Cicle de vida
del procés
Cicle de vida
documentació

Transferència del coneixement

Directiu

Autor/formador

Consultor
Programador

Tester
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Usuaris finals

L'èxit d'un projecte HIS o ERP depèn de
molts factors. Mentre els departaments
tècnics aporten els seus coneixements
sobre els processos necessaris, els consultors i desenvolupadors s'ocupen de
reflectir eficientment aquests processos
en el sistema i els coordinadors de formació s'ocupen de formar als usuaris
finals. Tots els participants són experts
en les seves respectives àrees, no obstant això, parlen només limitadament el
llenguatge dels altres. En conseqüència,
durant el transcurs del projecte haurà de
produir-se un intens intercanvi de coneixement (know-how) i experiències en
totes les direccions.
És de tots conegut que una transferència del coneixement eficaç influeix
directament en la durada del projecte i,
conseqüentment, en els costos. Per això
resulta sorprenent l'escassetat de projectes que apliquen metodologies i
eines encaminades a crear les condicions marc. L'intercanvi fluït de coneixement o bé es pressuposa o bé es rebutja com una magnitud no controlable. La
conseqüència és la falta de comunicació
adequada i per això pot succeir que tot
allò, que al principi va ser elaborat coordinadament entre departaments tècnics
i consultors com blueprint (Disseny de la
Solució), arribi a l'usuari final de forma
fragmentada, amb pèrdua d'informació.
Per això val la pena analitzar sistemàticament el desenvolupament típic d'un
projecte d'implantació d'un sistema de

gestió des del punt de vista de la transferència del coneixement. Resulta clau
comprendre la transferència del coneixement com un procés de principi a fi;
com una ininterrompuda “cadena de
subministrament de coneixement”.

Processos de negoci com
suport i columna vertebral
Un projecte d'un sistema d'informació
típic comença amb una fase de disseny,
en la qual s'estructuren els processos
de negoci i els rols. Per evitar que, més
endavant, aquests processos quedin
aïllats, el seu disseny hauria de realitzar-se en una eina que sigui també
acceptada com base comuna de treball
pels desenvolupadors, l'equip de proves
i els responsables de formació. Només
així pot assolir-se que el disseny de processos es converteixi en una sòlida
espina dorsal per a les fases següents
del projecte. Per a això, no basta que
l'eina de disseny sigui de fàcil maneig.
A més, ha de permetre una gestió completa de la documentació del projecte i
la definició d'escenaris de prova.
A la fase de disseny de processos li
segueix la configuració del sistema, per
transformar els processos de negoci en
un disseny de programari. No obstant
això, des del punt de vista de la transferència del coneixement, el factor principal no és la implantació, sinó la validació dels resultats en forma de proves de
funcions, processos i integració. Aquí es
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decideix si les solucions elaborades s'adapten a les necessitats dels departaments tècnics o si hi ha necessitat de
millorar-les. Segons sector i volum de
l'empresa, també poden incidir criteris
de validació externs (FDA, SarbanesOxley, etc.).
En el curs de la validació, és necessari
realitzar com a mínim una vegada cada
procés rellevant per a l'usuari. Per això,
és essencial utilitzar la documentació
de proves simultàniament com matèria
primera per a la documentació d'usuari i
els materials de formació, que s'elaboren en la fase següent de documentació.
Això només és possible si les eines de
test produeixen no només taules de
resultats críptiques, sinó descripcions
comprensibles de processos, que proporcionen als autors i formadors un quadre adequat de les transaccions inclusivament imatges de pantalla, tot això en
un format que permeti la seva edició

posterior amb una eina d'autor. Encara
que aquests protocols de test “il·lustrats” no sempre són transferibles al
100% a una presentació per a l'usuari,
tenen l'avantatge que estalvien als
autors i formadors una part important de
la costosa i lenta recerca d'informació a
través de la consulta directa dels departaments tècnics. Segons l'experiència,
aquest és el coll d'ampolla més freqüent, atès que els departaments tècnics solen estar sobrecarregats amb la
preparació de l'arrencada en productiu
del sistema d'informació.

Actuar globalment,
documentar globalment
En cas que el sistema HIS o ERP en
qüestió hagi de ser implementat en
diverses seus de l'empresa, s'afegeix
una dimensió addicional: la localització.
Diferents dades, idiomes i marcs legals
exigeixen adaptar-se. No és només l'a-

daptació a processos i requeriments de
sistema, sinó també el seu reflex en la
documentació.
Per evitar repeticions de treballs en cada
localització, és necessari determinar ja
en la fase de modelatge, on existeixen
similituds i on hi ha diferències reals. I
això és necessari no només en el nivell
de les variants de processos, sinó també
en el de la documentació corresponent.
També aquí és valuosíssim el fet de vincular directament la documentació amb
l'estructura de processos. Perquè d'una
altra manera, es perdria ràpidament la
visió de conjunt. Pot ser estalviat molt
temps si les documentacions d'ús conjunt s'elaboren com documents mestres,
que posteriorment només requereixen
ser traduïts i adaptats a particularitats
menors de les diferents localitzacions
(diferents dades d'exemple). Si a més
l'eina d'autor dóna suport explícitament
o fins i tot automatitza parcialment la
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Els processos de negoci no es paralitzen
després de l'arrencada, sinó que segueixen evolucionant de forma contínua. A
causa de això, la “cadena de subministrament de coneixement” tampoc acaba
amb l'arrencada del sistema, sinó que
prossegueix al llarg del seu cicle de
vida. Des del punt de vista de la transferència del coneixement, el moment de
l'arrencada és una fase crítica, a causa
del fet que canvien les responsabilitats.
Parteix amb avantatge qui ja en la fase
d'implementació ha elaborat els conceptes de manteniment corresponent, i
això no només per a canvis de processos i sistema, sinó també per al manteniment de la documentació corresponent. Aquí és especialment necessari
definir primerencament les responsabilitats organitzatives. Així s'evita que la

procés i es defineixen els corresponents
objectes de coneixement. A més, TT
Integrator assumeix la gestió de tots els
documents que s'originen al llarg de la
cadena de subministrament del coneixement. TT Validator dóna suport al test de
l'aplicació HIS o ERP. Per això és suficient
registrar una vegada en el sistema les
seqüències de procés que han de ser testades. Posteriorment, aquestes poden
ser repetides indefinidament, per això TT
Validator controla remotament el sistema per
mitjà del guió de l'enregistrament original.
Atès que TT Validator està integrat totalment en l'eina d'autor TT Author, la casuística dels tests serveix simultàniament
com matèria primera per a la documentació. TT Author facilita no només la creació de la tradicional documentació impresa, sinó també el desenvolupament de
web based trainings interactius (elearning). Amb la funció “Re-Recording”
poden ser actualitzats i localitzats automàticament ambdós tipus de mitjans.
Això és important no només per al manteniment permanent al llarg del cicle de vida
del sistema. La publicació en la Intranet és
assumida per TT Accelerator, que parteix
de les dades model del TT Modeller.
A més d'una representació confortable
per a l'usuari, TT Accelerator QuickAccess
permet filtrar l'accés de l'usuari per rols
de procés.
Per a les solucions SAP, el “Online Help
Connector” vincula el portal amb el sistema SAP per permetre una ajuda sensible al context.

O

Amb el pas del temps

documentació elaborada amb tant esforç
quedi relegada a un segon pla.
A tot tardar en aquest moment es recullen els fruits d'haver gestionat des del
principi la documentació de forma
orientada als processos. Només així
pot detectar-se quins documents han
de ser actualitzats com a conseqüència
d'un canvi en els processos. El coneixement d'aquesta relació recíproca es
perd normalment si queda reclòs en els
caps de l'equip de projecte.
La “cadena de subministrament de coneixement” només funciona sense fissures
si tots els participants treballen sobre la
base d'un fonament de dades compartit.
Si cadascun es reclou en la seva pròpia
documentació, no poden obtenir-se efectes sinèrgics. En aquest punt hi ha una
situació anàloga amb els sistemes HIS o
ERP: com més estreta és la integració de
dades, més eficient és el procés en totes
les seves etapes. Això no només suposa
que tots els documents han de ser guardats en el mateix repositori. Una integració veritable significa que les eines estan
sincronitzades entre elles i que utilitzen
estructures de dades comunes al llarg de
tota la cadena de processos.
Afortunadament, en els últims anys s'han
produït progressos en aquest camp. Així per
exemple, l'empresa alemanya TTS ofereix
una “Knowledge Transfer Suite” integrada, que cobreix totes les fases de la cadena de subministrament de coneixement:
Amb TT Modeller s'estructuren els processos de negoci, s'assignen els rols de

M

localització (per exemple, per mitjà de
l'actualització automàtica de les imatges
de pantalla), és possible aconseguir una
significativa acceleració suplementària.
No obstant això, el millor sistema d'informació no serveix per res si els usuaris
no estan preparats òptimament per a les
seves tasques.
Avui dia, aquesta preparació sol realitzar-se mitjançant una combinació de
formació tradicional i mitjans d'autoaprenentatge interactiu (aprenentatge
combinat). Per garantir l'accés permanent als esmentats mitjans, aquests han
de ser publicats en la Intranet. També la
documentació restant ha de residir aquí.
Si, a més, els continguts són accessibles directament des de les respectives
transaccions del sistema d'informació
(ajuda online sensible al context), l'usuari no precisa invertir temps en buscar-los. La publicació de la documentació en els canals més diversos constitueix per tant una tasca pròpia. Per això és
avantatjós que sigui assumida automàticament per l'eina de disseny.

Limpieza y desinfección de Centros Sanitarios

• Aplicación de nuevas tecnologías
• Controles de calidad constantes
• Personal cualificado
• Importantes ventajas fiscales
para la sanidad

Los Centros de Salud que han confiado en nuestra calidad y profesionalidad,
son los primeros en avalarnos y darnos a conocer a otros Centros.

GESTORA DE SERVEIS PER A LA SANITAT, S.L. c/María Barrientos, 17, bajos ž08028 Barcelona žTel. 93 209 21 02 info@gesesa.net

[notícies aces]

flash

Reunió de la Junta
Directiva amb el
Consell Assessor
La Junta Directiva de l’ACES, es va
reunir amb el Consell Assessor el
passat 9 de juliol a l’Hotel Caribe de
Port Aventura, en una jornada de
reflexió amb la participació d’experts en temes de rabiosa actualitat.
Després de celebrar la sessió ordinària de Junta Directiva, en el segon
bloc de la jornada, i ja en presència
dels membres del Consell Assessor,
es van exposar i debatre dos temes
centrals. Per una part, el Sr. Ramon
Dern i el Sr. Miquel Àngel Lluch, consultors de l’empresa Better Consultants,
van ser convidats a presentar la seva
experiència, per tal d’estudiar la viabilitat de la implantació d’un sistema
centralitzat de reserves i també d’un
sistema de facturació integrat per al

sector privat de salut a Catalunya.
Des de les diverses intervencions es
percep la necessitat d’avançar en el
terreny de la modernitat, liderat des
de la nostra Associació.
També, en l’entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació, el Dr. Joan Guanyabens, conseller delegat de l’Agència d’Avaluació
Tecnològica i Recerca Mèdiques del
Departament de Salut, juntament
amb el Sr. Joan Cornet, president del
TicSalut, van exposar a tots els
assistents els projectes més significatius del desenvolupament de Tic’s

per part del Departament, com la
Història Clínica Compartida, el Pla
de Digitalització de la Imatge, el Pla
de Telemedicina, Teleassistència i la
Recepta Electrònica.
Totes les intervencions varen generar
un ampli i animat debat on es traslluïa la necessitat d’un canvi cultural
dels diferents actors, donat l’element
diferenciador del nostre mercat: la
capacitat d’escollir facultatiu o centre, i el tracte personalitzat que reclama l’usuari. Hi va haver consens en
la conveniència de fer un estudi de
viabilitat econòmica d’un canvi d’a-

questa envergadura, tot i que tothom
està convençut que cal anar avançant en aquestes solucions, ja que
tard o d’hora acabaran imposant-se i
vencent totes les resistències. La jornada va concloure amb un dinar de
tots els participants en la jornada.
Fe d'errates
En la informació publicada en l'anterior
revista del mes de març del 2009 (núm.31),
a l'article Aula de Gestió (pàg. 24-25) signat per Anna Forment li falta incloure el
nom de l'empresa que és COSTAISA.
Per tant, la informació correcte és: Anna
Forment, consultora d'estratègia i organització en l'àmbit sanitari de COSTAISA.
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L’ACES organitza
un seminari sobre
l’IVA al sector sanitari
L’ACES, en col·laboració amb el despatx Roca Junyent, va organitzar el
passat 7 de maig un seminari per
analitzar l’impacte de l’IVA als grups
d’entitats del sector sanitari. La sessió, que es va celebrar a la sala
d’actes de l’oficina de Barcelona
d’aquest prestigiós bufet d’advocats, va ser presentada per Miquel
Roca i Junyent, el seu president, i
Cristina Contel, presidenta de la
nostra entitat. Després de donar la
benvinguda als assistents i felicitar
a Cristina Contel pel seu recent
nomenament al capdavant de la
nostra associació, Miquel Roca va
destacar les expectatives beneficioses que genera per al sector el
Règim Especial del Grup d’Entitats

(REGE), “una cosa gens habitual
quan es parla de fiscalitat”, va assenyalar. Cristina Contel, per la seva
banda, també va subratllar que el
REGE “obre les portes a l’optimització del sistema impositiu del règim
especial”.

El seminari constava de dues parts. La
primera, dedicada a abordar el tema
de l’IVA des d’una òptica teòrica, va
comptar amb les intervencions de
Jordi Guarch, soci de Roca i Junyent,
i Enric Moret, associat del mateix
Despatx. Jordi Guarch es va centrar

en la tributació dels serveis sanitaris
i en explicar el Règim Especial del
Grup d’Entitats (REGE), mentre que
Enric Moret va parlar sobre el cost
per IVA suportat no deduïble. La
segona part de la sessió va consistir
en l’exposició de casos pràctics.
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Integració de la gestió
assistencial (HIS) amb
l'econòmico-financera
i logística de SAP
Business All-in-One
COSTAISA ha desenvolupat un preconfigurat denominat SaniCost. És
una solució que té com objectiu optimitzar els sistemes d'informació i la
integració amb el HIS, per millorar l'anàlisi de la gestió assistencial. Estandarditza els processos de les àrees
no assistencials, integra la informació dels diferents sistemes existents
i facilita la presa de decisió estratègica basada en la informació. L’optimització dels recursos repercuteix
en una reducció dels costos i dóna
la possibilitat d'obtenir conclusions
a través de les anàlisis de rendibilitat en cada centre d'atenció. La gestió econòmico-financera i el segui-

flash

ment del pacient van units amb la
integració del HIS reduint els temps
de gestió.

Signatures d’acords
de col·laboració
ACES i AEGERUS han signat un
acord de col·laboració en virtud del
qual, els socis d’ACES que desenvolupen la seva activitat en el sector
sociosanitari podran gaudir d’avantatges en la contractació de software de gestió especialitzat. El Sr. Joan
Matarin, director d’AEGERUS i el
Dr. Lluís Monset, director general
d’ACES, varen ratificar l’acord.

VII Torneig ACES
de Golf PortAventura
Golf, 10 de juliol 2009
La setena edició del Torneig de
Golf ACES, Gran Premi CONFIDE,
s’ha celebrat el passat 10 de juliol
en el marc de Port Aventura Golf.
Enguany, la participació ha estat
menor que en la darrera edició, tot
i que les característiques del Camp
Sud eren esplèndides per a la

pràctica d’aquest esport. Els 33
jugadors que hi van participar, van
coincidir en la bellesa natural i el
recorregut dels 18 forats d’aquesta
instal·lació.
El torneig va concloure amb un dinar
al restaurant de la Casa Club Sud,
on el popular i conegut humorista
Jordi LP, que també participà en el
torneig, va col·laborar en el sorteig
de premis, fent-nos passar una bona
estona amb la seva intervenció.

Actualitza els teus
coneixements i els
dels teus col·laboradors!
Ara tens l’oportunitat d’aprofundir i millorar
les competències del teu centre, rebent formació
totalment GRATUÏTA. Aprofita-la!
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Nou calendari de cursos de Formació Aces
octubre-novembre de 2009
Cursos Promoguts pel Consorci i per a la Formació Contínua de Catalunya amb el finançament
del Fons Social Europeu

aces

Documentació obligatòria per a poder inscriure’s:
• Annex 1 de participació totalment complimentat i signat.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la capçalera de la darrera nòmina o del darrer rebut d’autònom.
Lliurament de la documentació: data màxima 1 setmana abans de l’inici del curs, a les oficines d’ACES,
Muntaner 262, 2n 2a o enviar-la escanejada al correu recepcio@aces.es. (imprescindible dur els originals
el primer dia de curs)

AGRUPACIÓ CATALANA
D’ESTABLIMENTS SANITARIS

Informa’t al 932

ACES t’ofereix:
• Cursos especialitzats
• Docents professionals en actiu
• Gratuïtat
• Impartició a tot Catalunya

091 992 o a: aces@aces.es

www.aces.es

Cursos reconeguts d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut
Cursos promoguts pel Consorci de Formació de Catalunya

No s’admetrà cap inscripció sense la documentació demanada
Es confirmarà la reserva de la plaça, al telèfon de contacte o correu electrònic que ens faciliti l’alumne.

Àrea assistencial

Dates

Infermeria: Nutrició i dietètica en situacions especials
Infermeria: Nutrició i dietètica per a la gent gran
Infermeria: Intervenció nutricional en el pacient oncològic adult
Infermeria: Prevenció de la infecció nosocomial en el medi hospitalari
Auxiliar d'infermeria hospitalària: cures per al nounat

1, 6, 7, 8, 13 i 15 d'octubre del 2009
De 9.00 h a 13.00 h
3, 4, 5, 10, 11 i 12 de novembre del 2009
De 9.00 h a 13.00 h
16,17,19, 24, 25 i 26 de novembre del 2009
De 9.00 h a 13.00 h
17,19, 24 i 26 de novembre del 2009
De 15.30 h a 20.30 h
20,22,27,29 d'octubre
De 15.00 h a 19.00 h
i 3,5 de novembre del 2009
27, 29 d'octubre
De 16.00 h a 20.00 h
i 3,5 i 10 de novembre del 2009
2,4,9,11,16,18,23 i 25 de novembre del 2009
De 16.00 h a 20.00 h
(El 25 de novembre l'horari del curs serà de 16.00 h a 18.00 h)
2,4,9 de novembre del 2009
De 16.00 h a 19.00 h
(El dia 2 de novembre l'horari serà de 16.00h a 20.00h)
20 i 22 d'octubre del 2009
De 9.00 h a 15.00
i de 16.00 h a 20.00 h
3,5,10 i 12 de novembre del 2009
De 16.15 h a 20.00 h
6,8,13,15 i 20 d'octubre del 2009
De 16.00 h a 20.00 h

Infermeria: Cures de les nafres per pressió
Infermeria: Atenció davant el malalt ingressat
en una unitat de cures intensives
Auxiliar d'infermeria hospitalària:
Cures davant la incontinència urinaria
Infermeria: Suport vital avançat
Infermeria: Actualització en cures respiratòries i ventilació assistida
Infermeria: La interpretació de l'ECG

Horari

Dies

Durada

Dm-Dx-Dj
Dm-Dx-Dj
Dll-Dm-Dx-Dj
Dm-Dj
Dm-Dj

24 h
24 h
24 h
20 h
24 h

Dm-Dx-Dj

20 h

Dll-Dx

30 h

Dll-Dx

10 h

Dm-Dj

20 h

Dm-Dj
Dm-Dj

15 h

30 h

Àrea de Gestió
Gestió hospitalària adreçada a comandaments intermedis

20,21,27 i 28 d'octubre del 2009

Gestió hospitalària : Protecció de dades a l'entorn sanitari

22, 27 i 29 d'octubre del 2009

De 10.00 h a 14.00 h Dm-Dx
i de 15.30 h a 19.00 h
De 16.00 h a 20.00 h Dm-Dj

6,8,13 i 15 d'octubre del 2009
9,16,23,30 de novembre i el 14 de desembre del 2009
9,10,23,24 i 30 de novembre del 2009
4,11,18 i 25 de novembre del 2009

De 9.00 h a 14.00 h
De 15.30 h a 19.30 h
De 16.00 h a 20.00 h
De 9.00 h a 14.00 h

Dm-Dj
Dll
Dll-Dx; Dll-Dm
Dx

20 h
20h
20 h
20 h

5,10,12,17 i 19 de novembre del 2009
(El 19 de novembre l'horari serà de 9.00h a 13.00)

De 9.00h a 14.00h

Dm-Dj

24 h

12 h

Àrea de Desenvolupament Professional
Psicologia i intel·ligència emocional
Psicologia aplicada al treball en equip
Infermeria i procès de dol
Habilitats: Coaching per gestionar equips

Àrea de Comunicació
Com pot ajudar la psicologia a millorar la comunicació entre el malalt
i el professional sanitari?

